KOLKENPAD, MIDWOLDA VRIJDAG 28 MEI 2021, 16.39 UUR,
HALFBEWOLKT, 12°C, NW3

15

EPISODE

1

Het mooie van fietsen is dat het vaak zo
goed uitpakt. Stel, je hebt een prettige dag,
zit lekker in je vel en gaat even een eindje
fietsen. Het maakt hierbij niet uit of je
een bekend rondje fietst of over onbekend
terrein gaat; je wordt er hoe dan ook nóg
blijer van dan je al was. Maar wat als het
echt tegenzit? Je hebt een enorme baaldag
en nergens zin in. Pak dan juist je fiets om
buiten lekker uit te waaien. Geheid dat je
een stuk vrolijker terugkomt!
Het allermooist zijn de bijzondere dagen,
waarop echt alles op rolletjes loopt. Niets
kan jou op zo’n dag van je stuk brengen.
Het is bovendien heerlijk buiten: lekker
temperatuurtje, de zon schijnt en een zacht
briesje waait precies goed. Je springt op de
fiets en gaat op pad. De route ligt er
prachtig en droog bij. Elke omwenteling
van de pedalen is raak. Het gaat allemaal
vanzelf. Dit is jouw dag, vol fietsgeluk.

ZURINGSPEELWEG, KRONENBERG ZONDAG 18 APRIL 2021, 12.47 UUR, HALFBEWOLKT, 9°C, NW2
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WEESPERWEG, HEETEN ZATERDAG 14 MAART 2020, 14.12 UUR, HALFBEWOLKT, 5°C, ZO3

NEKKERWEG, BEETS ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020, 11.51 UUR, BEWOLKT, 14°C, NO4

KOOIWEG, EDAM ZONDAG 11 OKTOBER 2020, 14.57 UUR, BEWOLKT, 13°C, NW4

ACHTERDICHTING WIJK C, OOSTZAAN WOENSDAG 7 OKTOBER 2020, 14.57 UUR, REGEN, 14°C, W5

JISPERWEG, NOORDBEEMSTER ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020, 12.02 UUR, BEWOLKT, 14°C, NO4

KORENWEG, RILLAND ZATERDAG 12 OKTOBER 2019, 11.27 UUR, BEWOLKT, 11°C, ZW3

ROUTE 2: 80 KM / RACEFIETS / TOERFIETS
START EN FINISH: NS-STATION GOES
DOWNLOAD GPX: ZIE PAGINA 250
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EN OMSTREKEN

Deze route start op het Stationspark in Goes, gelegen op het Zeeuwse schiereiland Zuid-Beveland. Je verlaat Goes
in noordoostelijke richting. Vanuit het Stationspark sla je direct rechtsaf en fiets je over Terwellegang onder het
spoor door. Bij de eerste rotonde ga je naar rechts en bij de tweede rotonde rechtdoor. Op Voorstad en Oostsingel
heb je een mooi uitzicht op de vestingwallen van Goes. Blijf in deze straten goed opletten, het kan er best druk
zijn met verkeer. Sla vervolgens rechts de Beatrixlaan in en verlaat Goes aan de oostzijde via de ’s-Heer Elsdorpweg.
Mogelijk heb je het niet in de gaten, maar je bent nu in Kloetinge. Al snel verlaat je dit dorp weer via de bochtige
Stelleweg, waarna je rechts het mooie fietspad van de Jokwegeling op draait. Aan het eind van dit pad ga je naar
rechts op de Manneeweg, die overgaat in de Tervatenseweg. Hier pak je de Danielsweg naar links. Deze weg gaat
over in een fietspad. Na een supersnelle linksaf-rechtsafbeweging op de Bredeweg pak je de Potmanswegeling,
een prachtig smal fietspad.
Voor de oplettende lezer: dit is de tweede wegeling van deze route. Een wegeling is een verbindingsweggetje
tussen boerderijen en (zee)dijken, met name kenmerkend voor Zeeland. Door ruilverkaveling zijn deze van
oorsprong onverharde wegen veelal verdwenen. We fietsen door, want we moeten verder via de Monnikendijk en
het Hogepad dat overgaat in een verhard fietspad. Dit pad komt uit op de Wemeldingse Zandweg. In een ver
Zeeuws verleden zal dit vast een echte zandweg zijn geweest. Nu is het een doorgaande en geasfalteerde N-weg
met een apart fietspad er keurig netjes naast.
Na een paar honderd meter steek je deze autoweg over naar rechts. Je fietst nu op het Biezewegje. Aan het eind
ga je rechts op de Lurpseweg, dan opnieuw naar rechts op de Klapweg. Misschien denk je op dit punt in de route
dat je weer terugfietst naar de eerdergenoemde Wemeldingse Zandweg, die dus helemaal geen zandweg meer is.
Maar nee, je slaat linksaf op het Sint Janspad. Aan het eind van dit fietspad ga je naar links op Weelmeet, dan
linksaf op de Spaartweg en daarna ga je voor de vierde keer links, nu op de doorgaande Postweg. Na zo’n
3,5 kilometer steek je rechtsaf de Postweg over naar de Schelvrijwegeling. Links van je ligt nu de zoute en natte
Yerseke Moer, een 484 hectare groot veenweidegebied. Hopelijk is het mooi en droog weer als je hier fietst, want
met wind en regen is het hier geen pretje. Tenzij je op zoek bent naar meteorologische fietsavonturen, dan zit je
hier met slecht weer gebakken als een Zeeuwse mossel.

KERKWEG, LEMELE ZONDAG 1 APRIL 2018, 12.51 UUR,
BEWOLKT, 4°C, NO2

99

EPISODE

5

Soms hoor je zeggen dat Nederland
volgebouwd is, geen echte natuur meer
heeft of dat je nergens nog echt kunt
genieten van rust en ruimte. Onze bossen
en andere natuurgebieden zijn vaak vol,
zeker in het weekend als het mooi weer is.
Logisch, iedereen wil genieten van zulke
prachtige dagen, en dan is het buiten druk.
Soms zelfs te druk. Dat geldt ook voor de
fietspaden, verhard en onverhard, en
singletracks. Daar moet je op zulke
momenten dan ook niet zijn. Tegelijkertijd
is er op andere plaatsen nog genoeg te
ontdekken, in alle rust en met volop ruimte.
Fiets soms dus eens een stukje verder, want
slechts een paar kilometer van de drukke
plaatsen zie je vaak al nauwelijks meer
iemand. Ga ook eens op een andere dag
fietsen, heel vroeg of juist wat later, of in
streken waar je niet eerder bent geweest.
Het zal je verbazen dat je ook in Nederland
urenlang kunt fietsen zonder iemand
tegen te komen.

DE ROEF, SLEEUWIJK ZONDAG 21 JUNI 2020, 07.55 UUR, HELDER, 14°C, ZO3

ACHTERLAAN, ZUNDERDORP DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2021, 15.45 UUR, HALFBEWOLKT, 16°C, ZW2
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BEVERSBERGWEG, GULPEN DINSDAG 6 JULI 2021, 13.10 UUR, HALFBEWOLKT, 20°C, ZW5

HOOGGATS, VOERENDAAL WOENSDAG 7 JULI 2021, 10.08 UUR, HALFBEWOLKT, 18°C, ZW3
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STADSPOLDER, DRIEBORG VRIJDAG 28 MEI 2021, 12.43 UUR, HALFBEWOLKT, 12°C, NW2

ROUTE 7: 90 KM / RACEFIETS / TOERFIETS
START EN FINISH: NS-STATION WINSCHOTEN
DOWNLOAD GPX: ZIE PAGINA 251
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EN OMSTREKEN

Deze route start op de Stationsweg in Winschoten. Hier draai je direct naar links de Stationsstraat in, daarna
rechts op de Garstestraat, die weer overgaat in de Vissersdijk. Aan het eind ga je naar links en dan rechts op de
Bosstraat. Fiets rechtdoor, ook in de bocht. Ga door het voetgangersgebied – fietsers toegestaan – en vervolg je
weg over de Gaslaan. Aan het eind ga je naar links, waarna je de Meester D.U. Stikkerlaan oversteekt. Je fietst
nu op de Parklaan. Op Bovenburen ga je naar links, dan rechts op de Hoorntjesweg. Als deze weg naar links
afbuigt, pak je het fietspad naar rechts en ga je de Pieter Smitbrug op, de langste houten fiets- en voetgangers
brug van Europa.
Aan de overkant van de brug ga je onderaan rechtsaf op het fietspad naast de Hoofdstraat. Na een klein knikje
blijf je rechtdoor fietsen op Vliegenzwam. Bij de rotonde ga je rechts op de Nieuweweg (N967). Als deze weg
overgaat in de Oostwolderweg steek je over naar links. Je fietst over het parkeerterrein en vervolgt je weg over
de Esdoornschans langs natuurbegraafplaats Reiderwolde. Hou links aan en sla daarna linksaf naar Berkenborg.
Bij de T-splitsing ga je rechts op Beukenschans. Steek over en ga links op de Hoofdstraat (N966). Op Eiken
schans ga je links, dan rechtsaf vóór het bruggetje en je blijft het fietspad volgen tot de Veenweg. Hier ga je links
en bij de rotonde pak je de eerste afslag naar rechts, Molenstreek. Je blijft de N967 volgen, ook als deze naar
rechts afbuigt en Klinkerweg heet.
Fiets rechtdoor, steek in Finsterwolde de kruising met de Goldhoorn en Hoofdweg over en ga langs de ijsbaan
over Westbaan. Bij de eerste kruising sla je rechtsaf. Fiets dus niet helemaal tot het eind om dan pas rechts te
gaan, want dan kom je op de onverharde Polder Dwarsweg. Op Westbaan neem je dus de eerste afslag naar
rechts. Deze keurig geasfalteerde weg lijkt geen naam te hebben. Echt heel spannend is dat niet want na
twee bochten en ruim 1300 meter ga je alweer naar links op Kerkeweg. Fiets zo’n 3 kilometer rechtdoor, sla
dan rechtsaf op Reiderwolderpolder. Vóór de brug over het Hoofdkanaal sla je rechtsaf naar het gehucht
Hongerige Wolf. We achten de kans groot dat je hier na een paar meter al stopt om een foto te maken van
het plaatsnaambord.

KEMPERBERGERWEG, ARNHEM VRIJDAG 5 OKTOBER 2018, 13.42 UUR, HALFBEWOLKT, 19°C, ZO2

225

OUDE DIJK, HOEVEN ZATERDAG 18 JULI 2020, 13.02 UUR, HALFBEWOLKT, 23°C, ZW3

BOLDERWEG, BIERVLIET ZONDAG 2 MEI 2021, 11.25 UUR, HALFBEWOLKT, 11°C, NW3

KORSSESTEEG, HOLLANDSCHE RADING MAANDAG 11 MEI 2020,
10.18 UUR, HALFBEWOLKT, 9°C, NO5

12

EPISODE

Pak je racefiets, toerfiets, gravelbike,
stadsbarrel, mountainbike, e-bike,
driewieler, tandem, crosser, tijdritfiets,
bakfiets, loopfiets, rolstoelfiets, duofiets,
transportfiets, ligfiets, omafiets, vouwfiets,
speed pedelec, velomobiel, handbike of
welke fiets dan ook en ga op pad. Alleen
of samen, overdag of met lampjes in het
donker. Ben je een fietser, wielrenner of
mtb’er? Neem dan ook eens iemand mee
die zegt helemaal niet van fietsen te
houden. Naar de Utrechtse Heuvelrug,
de Westfriese Omringdijk, de kasseien
stroken in Zeeland of de ruige oostzijde van
Schiermonnikoog. Verwonder je samen over
Flevoland en verken de gravelwegen in de
Achterhoek. Fiets in de Rotterdamse haven
of Noordoost-Groningen, over de Diepe Hel
bij Holten en dwars door het Drents-Friese
Wold. Geniet van de Groote Heide in
Noord-Brabant en het brede strand van
Terschelling. Bezoek zeker ook Kroon
domein Het Loo op de Veluwe. Neem een
dijk. En nog eentje. Vind onbekende kuiten
bijtende klimmetjes in Limburg. Fiets langs
de Friese elf steden en tientallen andere.
Doe je vaste rondje in de buurt, maar nu
eens andersom. Waar in Nederland ga jij
morgen fietsen?
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